
 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums 

 Pašnovērtējuma veikšana, darba pasaules iepazīšana, izglītības iespēju izpēte. 

 

  „Profesijas animācijā” 

 

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs” ietvaros. 

1.Mērķis 

1. Iepazīt profesijas, kas iesaistītas animācijas radīšanas procesā; 

2.Izpētīt animācijas profesiju izglītības iespējas; 

3. Veikt pašnovērtējumu.  

 

2.Pasākums norises laiks un vieta 

2018.gada  29., 30.oktobrī - Madonas pilsētas vidusskolā, Skolas ielā 10, Madonā, LV - 4801 

3.Pasākuma dalībnieki 

Madonas novada Madonas pilsētas vidusskolas visas 4.klases – 112 skolēni.  

4.Pasākuma norise 

Nodarbības vadītāju vadībā : 

1) skolēniem  bija iespēja uzzināt par profesijām (scenārists, režisors, mākslinieks, animators, 

datorgrafiķis, operators, skaņas režisors, producents u.c.), kuras iesaistītas animācijas 

radīšanas procesā un bija iespēja noskaidrot, ko katra profesija nodrošina animācijas filmiņā, 

veicamie darbi, nepieciešamās prasmes, talanti un talantu attīstīšanas un izglītības iespējas: 

2) animācijas darbnīcā bija iespēja iejusties profesijās, kas saistītas ar animācijas filmas 

veidošanu; 

3) nodarbības darbnīcās tika organizētas pa klasēm. 

N.p.k. Datums Klase Laiks Nodarbības 

vieta 

1. 29.oktobris 4.a klase 10.10 – 11.10 Skolas iela 10, 

13.kabinets 

2. 29.oktobris 4.b klase 12.00 – 13.00 Skolas iela 10, 

13.kabinets 

3. 30.oktobris 4.d klase 9.00 – 10.00 Skolas iela 10, 

13.kabinets 

4. 30.oktobris 4.c klase 10.10 – 11.10 Skolas iela 10, 

13.kabinets 

5. 30.oktobris 4.e klase 12.00 -13.00 Skolas iela 10, 

13.kabinets 

 

5. Pasākuma norise foto 

Nodarbības „Profesijas animācijā” vadīja biedrības „Multenkulten” darbinieki Ivars 

Šmits un Evelīna Zvirbule. 
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Katras nodarbības sākumā skolēni tika informēti, kas ir animācija.  

Animācija (no latīņu animātiō — ‘atdzīvināšana’) ir attēlu secīga rādīšana, lai panāktu 

kustības ilūziju. Tā var būt arī ātra uz klades malas zīmētu tēlu pāršķiršana. Animācija nav 

tas pats, kas animācijas filma.  Animācijas filma ir mākslas darbs, kura radīšanas procesā ir 

iesaistīti daudzi dažādu profesiju cilvēki. Katrai no profesijām ir sava specifika. Par tām 

pastāstīja nodarbības vadītājs Ivars Šmits. 

Par profesijām animācijā vairāk var uzzināt biedrības „Multenkulten” mājas lapā 

http://multenkulten.lv/profesijas-animacija/. 

Interesantākā nodarbības daļa katrai klasei bija praktiskā darbošanās, kad skolēniem bija 

iespēja iejusties gan animatora, gan režisora, gan mākslinieka, gan scenārista lomā. Tapa 

brīnišķīgas filmiņas, kuras līdz 3.janvārim ir aktīvas saitē https://failiem.lv/u/ws3ywnye. 

 

 
4.a klase uzmanīgi klausās Ivara Šmita stāstījumu. 

 

 
 

Top filmiņas. Interesanti ir darboties pašiem! 

 

 

https://failiem.lv/u/ws3ywnye
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4.a klases vērtējums par nodarbību skaidri redzams.  



 

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa 

"Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts 

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 

 
4.b klases jaunie animatori. 
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4.d klase vispirms mācās un tad rada savas animācijas filmiņas. 

 

 

Paldies 4.klašu audzinātājām Mārītei Innus, Jolantai Kūriņai, Līgai 

Riekstiņai, Anitai Voitiņai, Ivetai Sausiņai par skolēnu aktīvu 

iesaistīšanu karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Profesijas animācijā”! 

 

Paldies biedrības „Multenkulten” darbiniekiem Ivaram Šmitam un 

Evelīnai Zvirbulei par izglītojošām, radošām nodarbībām! 

 

Madonas pilsētas vidusskolas 

 sākumskolas pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza 

 


